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एकदा एक म्हातारी बाई होती िी खूप जिद्दी 
होती आणि नेहमी आपल्याि म्हिण्यावर अडून 
राहत असी. “मी करेनि!” ती म्हिे. आणि िेव्हा 
ती आपलं मन तयार करे तेव्हा कोिीही ततिं मत 
बदल ूशकत नसे.



लोक ततला म्हित, “कदाचित तू िगातली 
सगळ्यात जिद्दी महहला असशील.”

मग ती आपलं डोकं हलवे आणि म्हिे, “ते खरं 
अस ूशकतं.”

असं वार्तं की िसं त्या गोष्र्ीिा ततला गवट आहे.



ती एका उंि, खड्या पहाडाच्या कड्यावर राहत असे. 
ततथं ततिं एक छोरं् शते होतं, ज्यात तति ेछोरं्सं घर 
आणि बाग होती.

पि ततिं छोरं् शते हळूहळू उखडून िात होतं.
रोि पहाडावर असलेल्या ततच्या शतेािा एक तुकडा 
तुरू्न नदीत पडत असे.



म्हाताऱ्या बाईि ेशिेारी होती - एक शतेकरी, एक मेंढपाळ 
आणि एक चगरिी मालक. ते ततला एक एक करून भेर्ायला आल.े 
आणि मग ते सगळे बरोबर भेर्ायला आले.

“आम्हांला तुमच्याशी बोलायिं आहे,” शतेकरी म्हिाला.

“त्याि िुन्या गोष्र्ीबद्दल, तनिःसंदेह,” म्हातारी बाई म्हिाली.

“हो," मेंढपाळ म्हिाला.

“मग मी नाही ऐकिार,”म्हातारी स्त्त्री म्हिाली.

“तुम्ही आमिं म्हििं िरूर ऐकायला हवं,” चगरिी मालक 
म्हिाला. “तुम्ही इथं अचिक हदवस राहू शकत नाही.”

“माझ्यािवळ इथं सगळं काही आहे,” म्हातारी स्त्त्री म्हिाली. 
“िर नदी माझ्या घराला आणि बागेला चगळून र्ाकत असेल तर 
ततला मलाही चगळून र्ाकू द्या.”



शिेाऱ्यांनी अस्त्वस्त्थपिे मान हलवली. 
ते एक दसुऱ्याला हे म्हित परत आले. 
“वास्त्तवात ती िगातील सगळ्यात जिद्दी 
स्त्त्री आहे!”



काही हदवसानंतर एक छोर्ी मलुगी म्हातारीच्या घरी 
आली.

“मी नदीच्या पलीकडून आले आहे,” ती म्हिाली, “ततथं 
माझ्या बहीि-भावांच्या बरोबर मी राहते. आम्ही सगळे 
ममळून नऊिि आहोत, आणि आम्ही अनाथ आहोत.”

“तू ही कहािी मला का ऐकवत आहे?” म्हातारीने 
वविारल.ं

“आम्हांला आमच्या देखभालीसाठी एखाद्या िांगल्या 
व्यक्तीिी गरि आहे,” छोर्ी मलुगी म्हिाली. “अशी व्यक्ती 
िी आमच्यासाठी गािं गाईन आणि आम्हांला गोष्र्ी सांगेन 
आणि एखादवेळेस आमच्या वाढहदवसाला केक सदु्िा करेल. 
तुम्ही माझ्या बरोबर माझ्या घरी याल का?”



“माझ्या शिेाऱ्यांनी तुला इथं पाठवलं आहे का?” 
म्हातारीने वविारलं.

छोट्या मलुीने ती गोष्र् नाकारली नाही. “आम्ही एका 
मोठ्या घरात राहतो,” ती म्हिाली. “ततथं तुमच्यासाठी एक 
वेगळी खोली असेल.”

"अच्छा आता िा,“ म्हातारी म्हिाली,आणि ततने 
दरवािा लावण्यािा प्रयत्न केला.

पि छोर्ी मलुगी दरवाज्याला पाय लावनू अडून 
बसली. “माझं घर इथनू एक हदवसाच्या अंतरावर आहे, 
आणि सयूट लवकरि मावळेल. कृपया मला रात्री इथं राहू 
द्या.”

"ठीक आहे,“ म्हातारी बाई म्हिाली.



दसुऱ्या हदवशी छोट्या मलुीने आपल्या घरािी 
एवढ्यावेळ स्त्तुती करत राहहली, िोपयतं म्हातारी ततला 
िायला सांगत नाही..

“अिाट हदवस संपला,” छोर्ी मलुगी म्हिाली. 
“मी रात्र होण्याच्या आिी आपल्या घरी पोहि ूशकिार 
नाही.”

"पि यासाठी दोषी कोि आहे?” म्हातारी म्हिाली. 
“ठीक आहे, अिून एक रात्र थांब, पि त्यापेक्षा िास्त्त 
नाही.”



"िन्यवाद," छोर्ी मलुगी म्हिाली, “अिून मी इथं आहे,
तर मी माझ्या घराबाबत अिून माहहती देते. आमच्या िवळ 
डुक्कर आणि कोंबड्या आणि एक गाय आहे. आमच्यािवळ 
द्राक्षाच्या वेली आणि एक नाशपतीि ेझाड आहे. ततथं खूप 
छान आहे, आणि िर तुम्ही तुमिं घर सोडलं तर ततथं 
तुमच्यािवळ राहण्यासाठी एक िांगली िागा असेल.”

“मी हे घर किीि सोडिार नाही,” म्हातारी म्हिाली, 
“आणि तू जितक्या लवकर हे समिशील तेवढं िांगलं 
होईल.”

दसुऱ्या हदवशी सकाळी सकाळी म्हातारीने छोट्या 
मलुीला उठवलं आणि ततला दरवाज्या बाहेर काढलं.



पि छोर्ी मलुगी मागच्या दाराने आत घसुली. “तुम्ही पि 
समिून घ्या,” ती म्हिाली. “मी तोपयतं घरी िािार नाही िोपयतं 
तुम्ही माझ्याबरोबर येिार नाही.”

"मला वार्तं की तू िाशील,” म्हातारी म्हिाली.

“नाही" छोर्ी मलुगी म्हिाली.

"मला खरंि वार्तं की तू िाशील,” म्हातारी म्हिाली, आणि 
मग ती हळू आवािात गाऊ लागली.

“िर तू माझ्या छताखाली झोपत आहे,

तर तुला आपल्या राहण्या खाण्यासाठी काही काम करावं 
लागेल.”

मग म्हातारीने छोट्या मलुीला एका नंतर एक काम करायला 
सांचगतलं घर झाडून घे,” ती म्हिाली, “णखडक्या ि ू..फरशी  पसुनू 
घे ....कपड ेि.ू”



छोट्या मलुीने सगळं काही केलं िे ततला सांचगतलं 
गेलं. रोि रात्री छोर्ी मलुगी म्हिे, “बघा वेळ खूप 
कमी आहे, तुम्ही माझ्याबरोबर येता का?”

"तलुा माझं उत्तर माहहत आहे,” म्हातारी म्हिाली.

असे अकरा हदवस तनघनू गेले.



बाराव्या हदवशी छोर्ी मलुगी म्हिाली, “आता वळे उरला 
नाही. रात्रभर मी पहाडावरिी िमीन नदीत पडतांना ऐकली  
आहे.”

“तर तू िा,” म्हातारी म्हिाली.
“तुम्ही माझ्याबरोबर यायला तयार आहात का?”
"तुला माझं उत्तर माहहत आहे,” म्हातारी म्हिाली, आणि 

ततने परत गायला सरुुवात केली.
“िर तू माझ्या छताखाली झोपते आहे, तर तुला 

खाण्यावपण्यासाठी काही काम करायला हवं”
“मी काय करू?” छोट्या मलुीने वविारलं.
म्हातारीला घरात करण्यासारखे एकही काम सापडलं नाही. 

“अच्छ बागेत िाऊन ति काढ,” म्हातारी म्हिाली.
मग छोर्ी मलुगी बाहेर तनघनू गेली.



एक तास गेला, आणि मग दसुरा. छोर्ी मलुगी घरी परत 
आली नाही. म्हातारीने बाहेर िाऊन बतघतलं. केवळ अिी बाग 
उरली होती. िेव्हा ततने बतघतलं, तर अिाट भाग उखडून 
नदीमध्ये पडला होता.

पि छोर्ी मलुगी कुठे नव्हती.

“तू कुठे आहेस?” म्हातारीने िोरात आवाि हदला.

पि काहीि उत्तर आलं नाही..

“छोर्ी मलुगी - छोर्ी मलुगी!" म्हातारी ओरडली.

तरीही काहीि उत्तर आलं नाही.



म्हातारी पळत शतेकऱ्याच्या घरी गेली. “छोर्ी मलुगी 
गेली!” ती रडली.

“कुठे?" शतेकऱ्याने वविारल.ं

“मी ततला बागेतलं ति काढायला पाठवलं होतं,” 
म्हातारी म्हिाली. “आता बाग नदीत पडली आहे, आणि 
त्याबरोबर ती छोर्ी मलुगी पि, आता मी काय करू?”

"दिुःख करण्यामशवाय आपि काय करू शकतो?” 
शतेकरी म्हिाला.



मग म्हातारी पळत मेंढपाळाकड ेगेली. 
“माझी बाग पडली, आणि त्याबरोबर ती छोर्ी 
मलुगी पि. िर मी ततला ततथं पाठवलं नसतं 
तर! आता मी काय करू?”

“आपली िकू मान्य कर,” मेंढपाळ म्हिाला.



मग म्हातारी चगरिी मालकाकड ेिावत गेली. “माझी 
बाग पडली, आणि त्याबरोबर छोर्ी मलुगी पि. मीि 
ततला ततकड ंपाठवलं होतं म्हिून मीि दोषी आहे. ओह,
आता मी काय करू?”

“काय करिार? रड आणि आपले केस उपर्?” 
चगरिी मालक म्हिाला.

"ठीक आहे मी रडने आणि माझ ेकेस उपरे्न,”
म्हातारी म्हिाली. “मला माझ्या उरलेल्या हदवसात या 
गोष्र्ीि ेखूप दिुःख होईन, आिी मी पिूट िगाला सांगेन 
की मी ककती दषु्र् म्हातारी आहे!”

मग ती रडत आणि केस उपर्त रस्त्त्यावर िावली.



िशी रात्र झाली, तशी ती आराम करण्यासाठी एका 
दगडावर बसली. तेव्हा कुशीत कोिी आलं. एका आवािाने 
म्हर्लं, “म्हातारे मी तुझ्यासाठी एक वाईर् आिी एक 
िांगली बातमी आिली आहे.”

“इथनू लवकर तनघ,” म्हातारी म्हिाली, “कारि िगात 
माझ्या इतकं वाईर् कोिी नाही. किी इथं एक छोर्ी 
मलुगी होती, पि आता ती माझ्यामळेु गेली.”

“ऐक,” तो आवाि म्हिाला, “बघ, तुझं घर नदीत 
पडलं. ही आहे वाईर् बातमी. पि िांगली बातमी ही आहे 
की तेव्हा घरात कोिीि नव्हतं.”



“याने काही फरक पडत नाही,,” म्हातारी म्हिाली. 
“माझी बाग पि नदीत पडली आणि त्याबरोबर ती छोर्ी 
मलुगी पि आणि ती सगळी िकू माझी आहे. ती खूप 
िांगली मलुगी होती. ती आपल्या घराबाबत छान गोष्र्ी 
सांगायिी. ती खूप जिद्दी होती पि ती िगातली 
सगळ्यात िांगली छोर्ी मलुगी होती.” मग म्हातारी 
िोरिोरात रडू लागली. “नाही मीि जिद्दी होते. मीि 
किीि कोिािी गोष्र् ऐकली नाही, पि आता ती छोर्ी 
मलुगी नेहमीसाठी तनघनू गेली!”

“रडिे बंद कर,” आवाि म्हिाला. “आपले डोळे उघड 
आणि माझ्याकड ेबघ.”



िेव्हा म्हातारीने आपले केस मागे ढकलले तेव्हा 
ततने समोर त्या छोट्या मलुीला उभं पाहहलं.

"हे भगवान!“ म्हातारी चिखलात पडली.

“बघ, आता त्या छोट्या मलुीि ेभतू मला सतावत 
आहे!”

"उठ," छोर्ी मलुगी म्हिाली. “मी भतू नाही.”

“तू भतू नाही?” मग म्हातारी उठून बसली आणि 
ततच्याकड ेबघत म्हिाली. “मग तू इथं कशी आली?”



“तुम्ही मला बागेत पाठवलं होतं,” छोर्ी मलुगी म्हिाली, 
“पि बाग पडत होती, म्हिून मी ततथं गेले नाही. त्याऐविी मी 
रस्त्त्यावरच्या झाडत लपनू राहहले.

“तू हे िांगलं केलं का?”

“हो, मला वार्लं तुम्ही मला शोिायला तनघाल.”

“तू मला ओरडतांना ऐकलं नाही का?”

“हो ऐकलं,” छोर्ी मलुगी म्हिाली.

“तरीपि तू काहीि उत्तर  का हदलं नाही.”

“नाही हदलं,” छोर्ी मलुगी म्हिाली.

“तू फार दषु्र् आहे,” म्हातारी म्हिाली.

“पि तुम्ही मला शोित बाहेर आल्या,” छोर्ी मलुगी
म्हिाली, “आणि अशाप्रकारे मी तुम्हांला घराबाहेर काढलं.”



आता म्हातारी हसत होती आणि रडतही होती.

“तू ककती बदु्चिमान छोर्ी मलुगी आहेस! माझ्यापेक्षा 
ककतीतरी समिदार. पि मी लवकरि ठीक होईन. मग
मी दसुरं घर बांिेन आणि ततथं तू माझ्याबरोबर 
राहशील.”

“आपि नव्या घरािी वार् बघ,ू” छोर्ी मलुगी
म्हिाली, “तोपयतं तुम्ही माझ्या घरी राहण्यासाठी का 
येत नाही? कदाचित ततथं तुम्हांला खूप िांगलं वारे्ल.”

मग त्या रात्रभर िालल्या आणि सयूोदया पयतं 
छोट्या मलुीच्या घरी पोहिल्या. छोट्या मलुीि ेसगळे 
बहीि भाऊ त्यांना भेर्ण्यासाठी िावत आले.



म्हातारीला खूप छान वार्लं. ती
अनाथांिी देखभाल करण्यासाठी ततथंि 
राहहली. ततने मलुांसाठी गािी गातयली आणि 
त्यांना गोष्र्ी सांचगतल्या आणि त्यांच्या 
वाढहदवसाला केक केला. मग म्हातारी एवढी 
जिद्दी राहहली नाही.

समाप्त


